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ACTA     N.º 24 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2011 
 

 
Aos catorze dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compareceram, no Edifício 

dos Paços do Concelho, para realização da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro e os Exmos. Membros 

da Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ------------------------------------------------------------------------ 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Gil Jorge Soares da Rocha ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas nove horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião ordinária realizada no dia 23 de Novembro de 2011, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Senhor Presidente da Câmara informou de que o Sr. Eng.º Fernando Pereira, da empresa ANO, iria 

fazer uma apresentação do novo software de gestão de actas. Mais informou de que os mecanismos 

para gravação e aquisição de voz não estavam operacionais por se encontrarem esgotados. 

Cumprimentou o Senhor Vereador Paulo Pereira pela modernização dos serviços municipais. ------------ 

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere - 

Lista de erros e omissões”. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade da 

referida proposta, a qual passará a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. -------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas questionou se o projecto de arquitectura tinha sido elaborado 

pela Câmara Municipal e se o valor base do mesmo iria ser alterado, considerando que na lista de 

erros e omissões estava previsto um aumento da quantidade de material necessária. O Senhor 

Presidente da Câmara informou de que o projecto tinha sido elaborado pelo Arq.º Rafael Magalhães, 

técnico da autarquia. O Senhor Eng.º Couto Barbosa, Chefe de Divisão, informou de que a alteração 

ao valor base do projecto era residual, ou seja, cerca de 0,5% da estimativa. ---------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que na última reunião de Câmara tinha sido interpelado a 

propósito do encontro de reflexão sobre o Documento Verde da Reforma da Administração Local, por 

isso, perguntou como tinha decorrido o debate sobre a revisão do PDM, uma vez que não pode estar 

presente na sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Ivone Abreu informou a Câmara sobre as últimas iniciativas do Pelouro da 

Formação e Qualificação Profissional. No dia 7 de Dezembro realizou-se o Fórum de Artes 

Tradicionais com a presença de vários artesãos do nosso concelho e de concelhos vizinhos. Sublinhou 

que era digno de registo o regozijo e o entusiasmo na forma como as pessoas se dedicavam à sua 

arte. Foi também apresentado um novo modelo de bengala criado pelo estilista Carlos Gil. No dia 9 de 

Dezembro tinha decorrido no Auditório Municipal a conferência “Formação - Processo e aprendizagem 

ao longo da vida”, na qual foi destacado o seu papel no desenvolvimento social sustentável e na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e das famílias. De seguida, informou de que no âmbito da 

Agenda da Empregabilidade do Tâmega e Sousa a Apresentação Oficial do Plano de Acção teria lugar 

no próximo dia 20 de Dezembro, pelas 14:45H, na empresa Moisés Pinto Carvalho & Filhos Lda., no 

Município de Felgueiras, com a presença do Exmo. Senhor Ministro da Economia e Emprego. O 

programa completo da iniciativa foi entregue a todos os membros da Câmara. -------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara felicitou o trabalho desenvolvido pela Senhora Vereadora Ivone Abreu 

no âmbito da Agenda da Empregabilidade do Tâmega e Sousa, na defesa do interesse de Baião e dos 

concelhos vizinhos. Relativamente à sessão pública sobre a revisão do Plano Director Municipal 

(PDM), salientou que tinha sido muito participada e na qual a equipa técnica apresentou de forma clara 

todas as fases do processo, que, no momento e até ao final de Dezembro, se encontrava em fase de 

apreciação pública, daí que os técnicos da Câmara estariam sempre disponíveis para receber os 

munícipes e esclarecer eventuais dúvidas. Explicou que se tratava de um processo muito demorado, 
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tendo-se iniciado a revisão em Fevereiro de 2006, após deliberação da câmara, seguindo-se a 

contratação da empresa; a comunicação aos munícipes com a explicação de todas as fases que 

incorporam a revisão do PDM; a recepção de cerca de 800 contributos de empresas, associações, 

juntas de freguesias e particulares; as diversas deslocações ao terreno e a análise de todos os dados 

tidos como pertinentes e a sua respectiva transposição para o mapa do concelho. Continuou, 

afirmando que na execução das várias fases do plano houve a preocupação de salvaguardar a linha 

fundamental do desenvolvimento do concelho: a valorização dos recursos endógenos do concelho; a 

sinalização de territórios geológicos; a valorização dos recursos naturais e patrimoniais. Quanto às 

zonas de construção houve o cuidado de libertar os terrenos que estão junto às vias municipais e 

vicinais para efeitos de alojamento; a concertação com os planos existentes; a articulação com os 

municípios vizinhos, no que concerne às vias de ligação e a integração do Município nas infra-

estruturas rodoviárias/ferroviária e fluviais da região. Terminou, sublinhando duas preocupações 

fundamentais e que se prendiam com o POARC, por existirem incongruências no plano que 

prejudicavam o nosso concelho, e, ainda, com a questão da classificação das zonas de muito alto 

risco de incêndio florestal, e que foi novamente colocada na sessão pública. Sobre esta questão, 

deixou claro que como Presidente da Câmara Municipal cumpria a Lei, à semelhança dos outros 

municípios, e lembrou que esta questão tinha sido abordada pela última inspecção realizada à 

autarquia, não obstante como cidadão entender o sentimento dos proprietários dos terrenos 

abrangidos. A Câmara Municipal estava sempre obrigada a cumprir a legislação e tinha tomado uma 

posição alicerçada nos pareceres dos técnicos da autarquia. ------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que em termos de desenvolvimento estratégico se 

depreendia que a revisão ao PDM tinha como prioridade às áreas agro-florestais, o turismo e as zonas 

industriais, o que lhe parecia bem. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da Câmara destacou que a revisão passava por três sectores essenciais: o 

agroflorestal, através da valorização dos nossos produtos regionais; o sector secundário, através da 

intervenção nas zonas industriais e o sector terciário, ou seja, o turismo, a saúde e outros. Destacou, 

também a necessidade de se acautelar a possibilidade de alguns proprietários poderem fragmentar as 

suas propriedades para que se permita construir novas habitações para as gerações mais novas e 

para os seus descendentes. Esta questão era muito importante para evitar a migração das gerações 

mais novas para os centros urbanos, evitando a desertificação dos lugares e preservando a nossa 

memória e a nossa herança. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas lamentou que no Porto se vivesse de forma excessivamente 

concentrada e, em Baião, existiam propriedades que permitiam qualidade de vida para mais do que 

uma pessoa ou família. Por isso, no seu entender, dever-se-ia pressionar as entidades competentes 

para que os proprietários possam dividir as suas parcelas de forma a permitir a construção de novas 

habitações para os seus descendentes e preservar, desta forma, os lugares. ---------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara lembrou que se tratava de legislação nacional e, tal como o POARC, 

deveria ser revista, por isso, estava de acordo com a intervenção anterior. ------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Rota do Românico – Projectos de conservação e salvaguarda dos monumentos Igreja de 

São Tiago de Valadares, Porto, Baião, Valadares e Ponte de Esmoriz, Porto, Baião, Ancede – 

Conhecimento 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I 

à presente acta. A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

 
2. Relatório de avaliação do “Festival Byonritmos 2011” – Conhecimento 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Juventude, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo II à presente acta. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------- 

 
3. Alteração às normas provisórias para a atribuição dos Prémios de Mérito Escolar – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo III à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração às normas 

provisórias para a atribuição dos Prémios de Mérito Escolar. -------------------------------------------------------- 

 
4. Delegação de competências no Director do Agrupamento de Escolas de Eiriz - Ancede, em 

matéria de gestão de pessoal não docente – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo IV à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a delegação de 

competências no Director do Agrupamento de Escolas de Eiriz - Ancede, em matéria de gestão de 

pessoal não docente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
5. Atribuição do topónimo Travessa do Grandal e atribuição dos números de polícia – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V 

à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

6. Atribuição de subsídio à Santa Casa da Misericórdia de Baião – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo VI à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 
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que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

subsídio à Santa Casa da Misericórdia de Baião ------------------------------------------------------------------------ 

 
7. Cedência de material à Junta de Freguesia de Gestaçô para a condução de águas no Lugar 

de Furacasas – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de material à Junta de 

Freguesia de Gestaçô para a condução de águas no Lugar de Furacasas. -------------------------------------- 

 

8. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Valadares destinado à obra de “Repavimentação da Rua de Bruzende” no valor global de 

10.000,00 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Valadares destinado à obra de “Repavimentação da Rua de Bruzende” no valor global 

de 10.000,00 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa 

Cruz do Douro destinado às obras “Beneficiação do fontanário das Paredes de Cima”, “Mão 

de obra para pavimentação da Calçada de Vila Nova” e “Aquisição de Painel Informativo”, no 

valor global de 4.215,04 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IX 

à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado às obras “Beneficiação do fontanário das Paredes de 

Cima”, “Mão de obra para pavimentação da Calçada de Vila Nova” e “Aquisição de Painel Informativo”, 

no valor global de 4.215,04 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10.  Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia Santa 

Marinha do Zêzere destinado às obras de “Beneficiação da Ladeira do Monte da Eira (Corgo 

da Bouça)” e “Beneficiação do Caminho do Rosso (alargamento)”, no valor global de 

2.353,34 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo X 
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à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia Santa Marinha do Zêzere destinado às obras de “Beneficiação da Ladeira do Monte da Eira 

(Corgo da Bouça)” e “Beneficiação do Caminho do Rosso (alargamento)”, no valor global de 2.353,34 

Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Susana Patrícia Jesus M. Pinto – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XI 

à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Susana Patrícia Jesus M. Pinto. ----------------------------- 

 

12.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Ana Maria Ribeiro Vieira – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Ana Maria Ribeiro Vieira. -------------------------------------- 

 

13.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria de Fátima Ribeiro Pinheiro Loureiro – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria de Fátima Ribeiro Pinheiro Loureiro. --------------- 

 

14.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria Cidália Freitas Botelho Pinto – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XIV à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria Cidália Freitas Botelho Pinto. ------------------------ 
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15. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

António Filipe Nogueira Sousa Vieira – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XV à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - António Filipe Nogueira Sousa Vieira. --------------------- 

 
16. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Rositsa Yordanova Ivanova – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XVI à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Rositsa Yordanova Ivanova. ---------------------------------- 

 

17. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

António José de Barros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XVII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - António José de Barros. --------------------------------------- 

 
18. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria Cândida Dores Sousa – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XVIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria Cândida Dores Sousa. --------------------------------- 

 

19. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria Elisabete Coutinho Oliveira – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XIX à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria Elisabete Coutinho Oliveira. -------------------------- 
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20. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria Angelina Ferreira – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XX à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria Angelina Ferreira. --------------------------------------- 

 
21. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria Teresa Soares Silva – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXI à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria Teresa Soares Silva. ----------------------------------- 

 

22. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria de Fátima Pereira Monteiro – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria de Fátima Pereira Monteiro. -------------------------- 

 
23. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria Odete oliveira Pinto de Jesus – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do Fundo 

de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria Odete oliveira Pinto de Jesus. ----------------------- 

 

24. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - 

Maria Alzira Pinto – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXIV à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no âmbito do 

Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião - Maria Alzira Pinto -------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º24 da Reunião Ordinária de 14.12.2011 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          9/11 

25. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Camude, Ancede – Requerente: Ramiro 

Figueiredo – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XXV à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, unanimidade, aprovar a proposta atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

26. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Pedreda, Gôve - Requerente: Joaquim 

Carneiro de Oliveira – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XXVI à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. Pedido de destaque de parcela de terreno – Enxames, Santa Cruz do Douro - Requerente: 

António Ribeiro Cardos – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XXVII à presente acta. A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

28. Alterações das especificações do alvará de loteamento urbano n.º 6/1998 – Local: Rebolfe, 

Campelo – Requerente: Rui Manuel da Fonseca Oliveira – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XXVIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29. Lista das decisões proferidas pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo – 

Conhecimento 

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos Senhores Vereadores, fotocópias das decisões 

proferidos pelo Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, ao abrigo da delegação 

que lhe é conferida pelo Artigo 65.º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei N.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente acta e dela fazem parte integrante (Anexo XXIX). 

A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Acta N.º24 da Reunião Ordinária de 14.12.2011 

Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          10/11 

 

30. Comissão de Acompanhamento da E.M “Baião Vida Natural” - Conhecimento 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXX à presente acta. A Câmara tomou conhecimento. Este assunto será submetido ao conhecimento 

da Assembleia Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

31. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Ancede destinado à obra de “Beneficiação da Rua de Sequeiros”, no valor global de 4.777,13 

euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXXI à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta 

de Freguesia de Ancede destinado à obra de “Beneficiação da Rua de Sequeiros”, no valor global de 

4.777,13 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

32. Alteração por aditamento ao protocolo de delegação de competências para a organização e 

gestão de transportes escolares entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de 

Valadares – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XXXII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração por 

aditamento ao protocolo de delegação de competências para a organização e gestão de transportes 

escolares entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Valadares -------------------------------------- 

 

33. Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere - Lista de erros e omissões – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXXII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO DA ACTA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a acta sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do Artigo 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 12.30. Horas. E para constar se lavrou a presente 

acta, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior aprovação e 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 
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